
TERVEHDYS, 

 

Vuosi 2019 alkaa olemaan taputeltu ja uusi vuosikymmen edessä. 

Digitalisaatio ja automatisointi mennyt hurjaa vauhtia eteenpäin ja vauhti vain kiihtyy. Kaikkeen pitäisi olla 

paremmat, tehokkaammat ja nopeammat työkalut mutta väistämättä itse mietin toistuvasti, että miksi silti 

koko ajan on kiire… 

Koko ajan pitää olla tavoitettavissa ja viestintävälineitä on lukematon määrä, sähköposti-watsapp yms. 

sovellukset pimputtavat puhelimessa ja vaikea keskittyä mihinkään. Itsellä tapana lähettää kännykällä joku 

valokuva+teksti itselleni sähköpostilla, jotta voin sitten tietokoneella lisätä tekstiä ja lähettää eteenpäin. 

Yllättävän usein kaivan minuuttia myöhemmin kännykän taskusta ja katsoakseni kuka lähetti sähköpostia, 

minä itse. Siinäpä vasta hölmöyden huipentuma, mutta se on nykyaikaa.  😊 

Tämä hektisyys huomioiden on tärkeää muistaa käyttää vapaa-aika ja lomat lepäämiseen ja rauhoittumiseen – 

unohtamatta myös liikuntaa ja muuta virkistystä. Pääasia että unohtaa työpostit vähäksi aikaa. 

Meidän yrityksen henkilöstö tekee pitkiä päiviä ja paljon reissua joten näitä asioita tulee pohdittua usein.  

Yrityksemme on tehnyt tasaista kasvua ja kehitystä kiitos hyvien rekrytointien ja yhteistyökumppaneiden. Kiitos 

kuuluu myös tietysti asiakkaille, jotka ovat uskoneet ja luottaneet meidän palveluihin, ja 100% panoksen 

pyrimme antamaan vastineeksi. 

Kehityskohteina olemme uusineet konttorit Kemissä, Oulussa ja Vantaalla jossa hyvät tilat kehittää ja operoida. 

Tervetuloa visiitille jos näillä paikkakunnilla liikut. 

Kehityskohteita joihin panostettu on projektointipuolella, valvontapalveluissa, vaiheistettu UT (PAUT) 

palveluissa, ja raportointi- ja dokumentointipalveluissa. Lisäksi Jäljenne (replica) tarkastus on ollut iso 

panostuksen kohde ja niitä palveluja tarjoamme mielellämme. Myös asiakaslähtöisyys on tärkeää joten mikäli 

tulee kysymyksiä tai tarpeita niin pyrimme keksimään ratkaisun tai selvittämään mistä sellainen löytyy. 

Tämän vuoden joulukorttirahat sijoitimme lasten kirjallisuuskasvatukseen ja erityisopetukseen. Maksoimme 

aloituskustannuksen Juholan koulun oppilaiden kirjoittamaan lastenkirjaan joka saatiin julkaistua ja myyntiin. 

Kirjan tavoitteena oli tukea kirjallisuuskasvatusta, herättää kirjoittamisen iloa sekä näyttää, että vaikka 

oppimisessa on haasteita, on mahdollista saada aikaan jotain näin mahtavaa. 

Tämä oli myös hyvä vastakohta digitalisaatiolle ja kännykkäpeleille, ettei kirjallisuus ja lukeminen kokonaan 

unohtuisi koska se on tärkeä oppimisen ja keskittymisen väline. Sivulla 2 lisätietoja kirjasta. 
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Sivu 2 

 

 

Tämä tarinakirja on Juholan koulun oppilaiden kirjoittama. Innokkaat oppilaskirjailijat ovat tuoneet 

ajatuksiaan esille joko itsenäisesti tai osana opetusryhmää. Kirjoitusmenetelminä on käytetty sadutusta tai 

täysin vapaata luovaa kirjoittamista. Koko koulu on ylpeä kirjasta, jossa lasten tarinoita täydentävät Harri 

István Mäen villit ja leikkisät väritettävät kuvat.  

Juholan koulu toimi Järvenpäässä noin 30 vuoden ajan vaativimman tuen erityiskouluna. Ajatus tästä kirjasta 

syntyi yhteistyössä vanhempien kanssa samoihin aikoihin, kun saimme kuulla Juholan ja Järvenpään 

Yhteiskoulun yhdistymisestä. Kirjan tavoitteena oli tukea kirjallisuuskasvatusta, herättää kirjoittamisen iloa 

sekä näyttää, että vaikka oppimisessa on haasteita, on mahdollista saada aikaan jotain näin mahtavaa. 

Toivottavasti sivut kuluvat ja lämpimät tunteet viriävät lukiessasi tarinoita ja värittäessäsi kuvia yhdessä lasten 

kanssa! 

 

Kirjan voi halutessaan tilata reunalla kustantamon nettisivuilta: 

reunalla.fi ja hakusanalla Nälkäinen susi ja lentävä lehmä 

TAI tästä linkistä. 

 

 

Toivon sinulle ja perheellesi hyvää ja menestyksellistä vuotta 2020! 

Yhteistyöterveisin: 

https://reunalla.fi/products/nalkainen-susi-ja-lentava-lehma?_pos=1&_sid=e87c03477&_ss=r&fbclid=IwAR3zWpryi98xgWOkNYCmwM9vBFMqDD8vM9tDh4TiUoAxTZFpNuLololPEIo

